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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила,
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до
інформації органів державної статистики, що отримано
від Головного управління статистики у м. Києві листом

від 09.08.2016 року №11.2-349 (вх. від 15.08.2016 року
№5207-дз), скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Київські курси стенографії та машинопису» (код за
ЄДРПОУ: 21598415). Свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій ЗАТ «Київські курси стенографії та машинопису»
(код за ЄДРПОУ: 21598415) від 17.07.1998 року
№626/10/1/98, видане територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області, анульовано – розпорядження № 238-КФ-С-А від 30 серпня 2016 року.
30.08.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради
від імені територіальної громади міста Івано-Франківська, який є
власником більше 10 відсотків акцій

ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 0928»

(76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 11,
код за ЄДРПОУ 03345863 (надалі - Товариство),
повторно скликає «01» жовтня 2016 року об 9-00 год
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб.311(зал
засідання виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради)
позачергові загальні збори акціонерів.
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної комісії.
Обрання голови та секретаря Загальних зборів акаціонерів Товариства.
2. Звіт Директора про діяльність Товариства у 2015 році.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік.
4. Висновки ревізора про діяльність Товариства у 2015 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту директора товариства, звіту ревізора.
6. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
7. Припинення повноважень Директора.
8. Припинення повноважень Ревізора.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання Директора.
11. Обрання Ревізора.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складається станом на 24 годину 27.09.2016 р. На загальні збори акціонерів не будуть допускатися сторонні особи, члени трудового колективу,
якщо вони не є акціонерами Товариства.З матеріалами, що стосуються
підготовки до проведення загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса,
будинок 2 в робочий час (відповідальна особа Наливайко Т). Для участі
у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує
особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників
буде відбуватися з 8-00 до 8-50 у день та за місцем проведення зборів.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
"Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк"
2. Код за ЄДРПОУ
00039002
3. Місцезнаходження
01001, м.Київ, провулок Шевченка, 12
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364 67 77
5. Електронна поштова адреса
tatyana.solovenko@pib.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.pib.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та
згiдно зi Статутомбанку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк»
(далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з
достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку
Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку
за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю
обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Васильєв Сергiй Олександрович перебував на посадi Голови Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних
даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та
згiдно зi Статутомбанку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк»
(далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з
достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку
Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку
за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю
обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Зеленов Олександр Вiкторович перебував на посадi Члена Наглядової
Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 7 рокiв i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та
згiдно зi Статутомбанку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк»
(далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з
достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку
Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку
за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю
обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Кузнецов Сергiй Володимирович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 4 роки i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та
згiдно зi Статутомбанку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк»
(далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з
достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку
Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку
за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю
обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Карнаух Сергiй Юрiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради
ПАТ «Промiнвестбанк» 2 роки i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та
згiдно зi Статутомбанку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк»
(далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з
достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку
Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку
за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю
обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Логiнов Олексiй Львович перебував на посадi Члена Наглядової Ради
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ПАТ «Промiнвестбанк» 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не
надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та
згiдно зi Статутомбанку Загальнимизборамиакцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк»
(далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з
достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку
Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку
за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю
обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Кухоренко Галина Петрiвна перебувала на посадi Члена Наглядової
Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних
не надала. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та
згiдно зi Статутомбанку Загальнимизборамиакцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк»
(далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з
достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку
Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку
за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю
обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Аршинов Андрiй Михайлович перебував на посадi Члена Наглядової
Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних
не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Довлатов Артем Сергiйович обраний на посаду Голови Наглядової Ради
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника
Управлiння координацiї дочiрнiх банкiв, керуючий директор - вiце-президент
ПАТ ВТБ; старший керуючий директор, директор Управлiння координацiї
мiжнародного розвитку ПАТ «Сбєрбанк»; Радник Голови Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Перин Антон Валентинович обраний на посаду Члена Наглядової Ради
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Старший керуючий директор, Фiнансовий директор ПАТ «Сбєрбанк»; Радник Голови Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Бурцев Георгiй Георгiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Аудитор АТ «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; Керiвник проектiв, Блок «Мiжнароднi Операцiї»
ПАТ «Сбєрбанк»; Перший заступник начальника Апарату Голови Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Кузнецов Сергiй Володимирович обраний на посаду Члена Наглядової Ради
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор Правового департаменту Внєш
економбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Буря Олександр Геннадiйович обраний на посаду Члена Наглядової
Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ «Об'єднана Промислова Корпорацiя», Фiнансовий директор, керуючий директор; ЗАТ «Банк
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Iнтеза», директор Департаменту з управлiння проблемними активами, директор Департаменту з управлiння та монiторингу проблемних активiв; заступник / в.о. директора Департаменту управлiння ризиками Внєшекономбанку, директор Департаменту управлiння ризиками Внєшекономбанку.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову
Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Логiнов Олексiй Львович обраний на посаду Члена Наглядової Ради
ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Вiце-президент – Голова Схiдно-Сибiрського банку, Вiце-президент ПАТ «Сбєрбанк». Згоди на розкриття паспортних даних
не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову
Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Аршинов Андрiй Михайлович обраний на посаду Члена Наглядової Ради
ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ради Директорiв ВАТ «Спецiалiзований
депозитарiй «IНФIНIТУМ» (м.Москва). Згоди на розкриття паспортних даних
не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову
Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Черепович Євген Валерiйович обраний на посаду Члена Наглядової
Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа
протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з кредитування ЗАТ «Альфа-Банк»
(Мiнськ, Бiлорусь), Виконавчий директор ВАТ «БПС-Сбєрбанк» (Мiнськ,
Бiлорусь). Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та
згiдно
зi
Статутом
банку
Загальними
зборами
акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення
про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Банку вiд 23.04.2015, з метою пiдвищення ефективностi роботи Ревiзiйної
комiсiї i рiвня контролю фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
Улупов В'ячеслав Євгенович перебував на посадi Голови Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» 7 рокiв i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та
згiдно
зi
Статутом
банку
Загальними
зборами
акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення
про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Банку вiд 23.04.2015, з метою пiдвищення ефективностi роботи Ревiзiйної

комiсiї i рiвня контролю фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
Пантелєєв Олександр Олександрович перебував на посадi Члена
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» 4 роки i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та
згiдно
зi
Статутом
банку
Загальними
зборами
акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення
про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Банку вiд 23.04.2015, з метою пiдвищення ефективностi роботи Ревiзiйної
комiсiї i рiвня контролю фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
Бiдний Олександр Валентинович перебував на посадi Члена Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» 20 рокiв i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiонер ПАТ «Промiнвестбанк». Володiє 1130 шт. акцiями
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» 26 cерпня 2016 року обрано Ревiзiйну комiсiю Банку
у новому складi в кiлькостi 3 чоловiк строком на 3 роки.
Патюлiна Варвара Вiкторiвна обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора Служби
внутрiшнього контролю Внєшекономбанку, Перший заступник директора
Служби внутрiшнього контролю Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» 26 cерпня 2016 року обрано Ревiзiйну комiсiю Банку
у новому складi в кiлькостi 3 чоловiк строком на 3 роки.
Пантелєєв Олександр Олександрович обраний на посаду Члена Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу
Служби внутрiшнього контролю Внєшекономбанку, начальник Управлiння
зовнiшнiх перевiрок Служби внутрiшнього контролю Внєшекономбанку. Згоди
на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Промiнвестбанк» 26 cерпня 2016 року обрано Ревiзiйну комiсiю Банку
у новому складi в кiлькостi 3 чоловiк строком на 3 роки.
Бiдний Олександр Валентинович обраний на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «Промiнвестбанк». Акцiонер ПАТ «Промiнвестбанк». Володiє 1130 шт.
акцiями Банку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор Будiвельної компанiї ТОВ «Етуаль». Згоди на розкриття паспортних даних не
надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Чайников Олександр Володимирович
Заступник Голови
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
Правлiння
М.П.
2016.08.29
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖЛКУкраїна» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00445794, місцезна-

(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
7) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції
8) Припинення повноважень лічильної комісії.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:http://
www.jlc.kiev.@.ua/
Для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також
необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника
на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.
З підготовленими документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день (з понеділка по
п’ятницю) в робочий час з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське
шосе,176, кабінет №2, а в день проведення Позачергових Загальних зборів
акціонерів, - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами),
- заступник генерального директора з правового та кадрового забезпечення
Добрівська А.В. Телефон для довідок: (04563) 6-04-14
Наглядова рада Товариства.

ходження: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе,176,
повідомляє, що Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «07» жовтня 2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе,176, кабінет №2. Позачергові Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 12 від 08.08.2016 р.).
Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 14 год. 00 хв. до
14 год. 45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, – станом на 24 годину
03» жовтня 2016 року.
Проект порядку денного:
1) Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
2) Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових загальних зборів та порядку голосування
3 Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
4) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
Ради Товариства.
5) Обрання членів Наглядової Ради Товариства
6) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повідомлення про виникнення
I. Загальні особливої
відомості інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
НЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"ПРИВАТБАНК"
"ПРИВАТБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 14360570

2.
Код за ЄДРПОУ: 14360570
3. Місцезнаходження:
49094, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Пере3. Місцезнаходження:
49094, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,
50
моги,
50
4. Міжміський
код, телефон та факс: (056) 7163450 4.
телефон
та факс:
(056) 7163450 5. Міжміський
Електроннакод,
поштова
адреса:
jurij.jakovenko@privatbank.ua
5.
поштова
адреса:
jurij.jakovenko@privatbank.ua
6. Електронна
Адреса сторінки
в мережі
Інтернет,
яка додатково використовується
6. Адреса
в мережі
Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом
длясторінки
розкриття
інформації:
https://privatbank.ua/ua/about/manageемітентом
ment/corp/ для розкриття інформації: https://privatbank.ua/ua/about/management/corp/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
7. Вид особливої інформації:
Зміна
складу посадових осіб емітента.
II. Текст
повідомлення
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв,
призначеними на 26.08.2016, прийнято
Загальними
зборами акцiонерiв,
призначеними
на 26.08.2016,
прийнято
рiшення
про припинення
повноважень
Голови та членiв
Ревiзiйної
комiсiї
рiшення
про припиненняПовноваження
повноважень Голови
та членiв
Ревiзiйної (фiзичкомiсiї
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Лопатiної
Марiї Дмитрiвни
ПАТ особою
КБ "ПРИВАТБАНК".
Повноваження
Лопатiної
Марiї Дмитрiвни
ною
не надано згоди
на розкриття
паспортних
даних), як (фiзичГолови
ною
особою
не надано
згоди26.08.2016.
на розкриття
паспортних
Ревiзiйної
комiсiї,
припинено
Особа
акцiями даних),
емiтентаякнеГолови
волоРевiзiйної
припинено
26.08.2016.
акцiями
не володiє, участi комiсiї,
в статутному
капiталi
емiтентаОсоба
не має.
Змiни емiтента
у персональному
дiє,
участi
в статутному
капiталi емiтента
не має.
у персональному
складi
посадових
осiб вiдбулись
у вiдповiдностi
доЗмiни
Статуту
та чинного заскладi
посадових
осiбНепогашена
вiдбулись у судимiсть
вiдповiдностi
до Статуту
чинногозлозаконодавства
України.
за корисливi
тата
посадовi
конодавства
України.
корисливi таЗамiсть
посадовi
злочини вiдсутня.
Особа Непогашена
перебувала судимiсть
на посадi за
з 08.08.2011.
особи,
чини
вiдсутня. якої
Особа
перебувала
на посадi
з 08.08.2011.
особи,
повноваження
припинено,
на посаду
Голови
РевiзiйноїЗамiсть
комiсiї ПАТ
КБ
повноваження
припинено,
на посаду
Голови
Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"якої
обрано
панi Лопатiну
Марiю
Дмитрiвну.
"ПРИВАТБАНК"
обрано панi
Лопатiну
Марiю Дмитрiвну.
Загальними зборами
акцiонерiв,
призначеними
на 26.08.2016, прийнято
Загальними
зборами акцiонерiв,
призначеними
на 26.08.2016,
прийнято
рiшення
про припинення
повноважень
Голови та членiв
Ревiзiйної
комiсiї
рiшення
про припиненняПовноваження
повноважень Голови
таНiни
членiв
Ревiзiйної
комiсiї
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Єршової
Сергiївни
(фiзичною
ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК".
Повноваження
Єршової Нiни
Сергiївни
(фiзичною
особою
не надано згоди на
розкриття паспортних
даних),
як члена
Ревiзiйособою
не надано
згоди26.08.2016.
на розкриттяОсоба
паспортних
даних),
як члена
Ревiзiйної комiсiї,
припинено
акцiями
емiтента
не володiє,
ної
комiсiї,
припинено
26.08.2016.
не володiє,
участi
в статутному
капiталi
емiтентаОсоба
не має.акцiями
Змiни у емiтента
персональному
склаучастi
в статутному
капiталi емiтента
не має.до
Змiни
у персональному
складi посадових
осiб вiдбулись
у вiдповiдностi
Статуту
та чинного законодi посадових
осiбНепогашена
вiдбулись у вiдповiдностi
до Статутутатапосадовi
чинногозлочини
законодавства
України.
судимiсть за корисливi
давства України.
Непогашенанасудимiсть
за корисливiЗамiсть
та посадовi
вiдсутня.
Особа перебувала
посадi з 08.08.2011.
особи,злочини
повновiдсутня. якої
Особа
перебувала
на посадi
з 08.08.2011.
особи,
важення
припинено,
на посаду
члена
РевiзiйноїЗамiсть
комiсiї ПАТ
КБ повно"ПРИваження якої
припинено,
на посаду
Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
обрано
панi Єршову
Нiну члена
Сергiївну.
ВАТБАНК"
обрано
панi Єршову
Нiнупризначеними
Сергiївну.
Загальними
зборами
акцiонерiв,
на 26.08.2016, прийнято
Загальними
зборами акцiонерiв,
призначеними
на 26.08.2016,
прийнято
рiшення
про припинення
повноважень
Голови та членiв
Ревiзiйної
комiсiї
рiшення
про припинення Повноваження
повноважень Голови
членiв
Ревiзiйної
комiсiї
ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК".
Басан та
Олени
Iванiвни
(фiзичною
ПАТ КБ не
"ПРИВАТБАНК".
Повноваження
Басан Олени
Iванiвни
(фiзичною
особою
надано згоди на
розкриття паспортних
даних),
як члена
Ревiзiйособою
не надано
згоди26.08.2016.
на розкриттяОсоба
паспортних
даних),
як члена
Ревiзiйної
комiсiї,
припинено
акцiями
емiтента
не володiє,
ної комiсiї,
припинено
26.08.2016.
не володiє,
участi
в статутному
капiталi
емiтентаОсоба
не має.акцiями
Змiни у емiтента
персональному
склаучастi
в статутному
капiталi емiтента
не має.до
Змiни
у персональному
складi
посадових
осiб вiдбулись
у вiдповiдностi
Статуту
та чинного законодi посадових
осiбНепогашена
вiдбулись у вiдповiдностi
до Статутутатапосадовi
чинногозлочини
законодавства
України.
судимiсть за корисливi
давства України.
Непогашенанасудимiсть
за корисливiЗамiсть
та посадовi
вiдсутня.
Особа перебувала
посадi з 08.08.2011.
особи,злочини
повновiдсутня.
Особа
перебувала
на посадi
з 08.08.2011.
особи,
важення якої
припинено,
на посаду
члена
РевiзiйноїЗамiсть
комiсiї ПАТ
КБ повно"ПРИваження якої припинено, на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИПовідомлення юридичної особи, яка має намір придбати прості
Повідомлення юридичноїіменні
особи,
яка має намір придбати прості
акції
іменніАКЦІОНЕРНОГО
акції
ПРИВАТНОГО

ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КІРОВОГРАДЛІТМАШ"

ТОВАРИСТВА
"КІРОВОГРАДЛІТМАШ"
Згідно статті
64 Закону України
"Про акціонерні товариства" юридична
Згідно
статті 64 Закону
України "Про"СПІЛЬНЕ
акціонерні УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСтовариства" юридична
особа
- ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
особаПІДПРИЄМСТВО
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ
"ОРІОН ГРУП", код
ЄДРПОУ
36793600, місцезнаЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ОРІОН ГРУП",
код м.Кіровоград,
ЄДРПОУ 36793600,
місцезнаходження:
25491, Кіровоградська
обл.,
вул. Калинова,
ходження:
Кіровоградська
обл.,
вул. Калинова,
буд.34
(далі25491,
- Товариство),
повідомляє
пром.Кіровоград,
наступне:
буд.34
(далі - Товариство),
повідомляє
про не
наступне:
1.Товариство,
ні його афілійовані
особи
є акціонерами ПРИВАТНО1.Товариство, ні його
афілійовані"КІРОВОГРАДЛІТМАШ"
особи не є акціонерами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
(далі
- АТ), код
ГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДЛІТМАШ"
(даліобл.,
- АТ),м.Кікод
ЄДРПОУ
31562464, місцезнаходження:
25491, Кіровоградська
ЄДРПОУ
місцезнаходження:
25491, Кіровоградська обл., м.Кіровоград,31562464,
вул. Ливарна,
буд.1;
ровоград,
вул. Ливарна,
2. Має намір
придбатибуд.1;
прості іменні акції, що належать акціонерам АТ,
2. Має намір
прості
іменні
акції,
що належать
акціонерамкапіАТ,
у кількості
5 780 придбати
702 шт., після
чого
частка
Товариства
в статутному
уталі
кількості
5 780
702 шт.,більше
після чого
частка
Товариства
в статутному
капіАТ буде
становити
10%.
Номінальна
вартість
однієї простої
талі АТ акції
буде АТ
становити
більше
Номінальна
вартість
однієї
простої
іменної
становить
1 грн. 10%.
Номінальна
вартість
простих
іменних
акіменної
акції
АТ становить
1 грн. Номінальна
іменних акцій АТ, що
планується
придбати,
становить 5 вартість
780 702 простих
грн.
цій АТ, що планується придбати, становить 5 780 702 грн.

ВАТБАНК" обрано панi Басан Олену Iванiвну.
ВАТБАНК"
обрано
панi Басан
Оленупризначеними
Iванiвну.
Загальними
зборами
акцiонерiв,
на 26.08.2016, прийнято
Загальними
зборами
акцiонерiв,
призначеними
26.08.2016,
прийнято
рiшення
про обрання
членiв
Ревiзiйної
комiсiї ПАТнаКБ
"ПРИВАТБАНК"
та
рiшення
обрання
членiв
Ревiзiйної
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
та
обрання про
Голови
Ревiзiйної
комiсiї
ПАТ КБкомiсiї
"ПРИВАТБАНК"
з числа обраних
обрання
Голови Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
КБ Дмитрiвну
"ПРИВАТБАНК"
з числа
обраних
членiв Ревiзiйної
комiсiї. Лопатiну
Марiю
(фiзичною
особою
не
членiв
комiсiї. Лопатiну
Марiю
Дмитрiвну
особоюРене
наданоРевiзiйної
згоди на розкриття
паспортних
даних)
обрано(фiзичною
на посаду Голови
надано
розкриття
паспортних даних)
посаду не
Голови
Ревiзiйної згоди
комiсiїна
ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК".
Особа обрано
акцiямина
емiтента
володiє,
вiзiйної
ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
акцiями
емiтента не володiє,
участi в комiсiї
статутному
капiталi
емiтента неОсоба
має. Змiни
у персональному
склаучастi
в статутному
капiталi емiтента
не має.до
Змiни
у персональному
складi
посадових
осiб вiдбулись
у вiдповiдностi
Статуту
та чинного законодi
посадових
осiбНепогашена
вiдбулись у вiдповiдностi
до Статутутатапосадовi
чинногозлочини
законодавства
України.
судимiсть за корисливi
давства
Непогашена
судимiсть
за корисливi
та посадовi
злочини
вiдсутня.України.
Посадову
особу призначено
на строк
5 рокiв вiд
дати затвердженвiдсутня.
Посадовузагальними
особу призначено
наакцiонерiв
строк 5 рокiв
затвердження її повноважень
зборами
ПАТвiд
КБдати
"ПРИВАТБАНК",
ня її повноважень
акцiонерiв
ПАТ КБ посадова
"ПРИВАТБАНК",
призначеними
на загальними
26.08.2016. зборами
Iншi посади,
якi обiймала
особа
призначеними
на 26.08.2016.
Iншi посади,
якi обiймала
посадова
протягом
останнiх
п'яти рокiв: головний
бухгалтер
ТОВ "СОЛМ
ЛТД".особа
протягом
останнiх
п'яти рокiв:
головний
бухгалтер на
ТОВ
"СОЛМ ЛТД".
Загальними
зборами
акцiонерiв,
призначеними
26.08.2016,
прийнято
Загальними
зборами
акцiонерiв,
призначеними
26.08.2016,
прийнято
рiшення
про обрання
членiв
Ревiзiйної
комiсiї ПАТнаКБ
"ПРИВАТБАНК"
та
рiшення про
обрання
членiв
Ревiзiйної
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
та
обрання
Голови
Ревiзiйної
комiсiї
ПАТ КБкомiсiї
"ПРИВАТБАНК"
з числа обраних
обрання
Голови Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
"ПРИВАТБАНК"
обраних
членiв
Ревiзiйної
комiсiї. Єршову
Нiну КБ
Сергiївну
(фiзичноюз числа
особою
не начленiвзгоди
Ревiзiйної
комiсiї. паспортних
Єршову Нiнуданих)
Сергiївну
(фiзичною
особою
надано
на розкриття
обрано
на посаду
членанеРевiдано згоди
наПАТ
розкриття
паспортних даних)
посаду члена
Ревiзiйної
комiсiї
КБ "ПРИВАТБАНК".
Особаобрано
акцiяминаемiтента
не володiє,
зiйної комiсiї
ПАТ КБкапiталi
"ПРИВАТБАНК".
Особа
акцiями
емiтента не володiє,
участi
в статутному
емiтента не
має. Змiни
у персональному
склаучастi
в статутному
капiталi емiтента
не має.до
Змiни
у персональному
складi
посадових
осiб вiдбулись
у вiдповiдностi
Статуту
та чинного законодi посадових
осiбНепогашена
вiдбулись у вiдповiдностi
до Статутутатапосадовi
чинногозлочини
законодавства
України.
судимiсть за корисливi
злочини
давства України.
Непогашена
судимiсть
за корисливi
та посадовi
вiдсутня.
Посадову
особу призначено
на строк
5 рокiв вiд
дати затвердженвiдсутня.
Посадовузагальними
особу призначено
наакцiонерiв
строк 5 рокiв
затвердження
її повноважень
зборами
ПАТвiд
КБдати
"ПРИВАТБАНК",
ня її повноважень
акцiонерiв
ПАТ КБ посадова
"ПРИВАТБАНК",
призначеними
на загальними
26.08.2016. зборами
Iншi посади,
якi обiймала
особа
призначеними
на 26.08.2016.
Iншi посади,
якi обiймала
посадова
особа
протягом
останнiх
п'яти рокiв: головний
бухгалтер
ЗАТ "Компанiя
"Приват
протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ЗАТ "Компанiя "Приват
Iнтертрейдiнг".
Iнтертрейдiнг".
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 26.08.2016, прийнято
Загальними
зборами
акцiонерiв,
призначеними
26.08.2016,
прийнято
рiшення
про обрання
членiв
Ревiзiйної
комiсiї ПАТнаКБ
"ПРИВАТБАНК"
та
рiшення про
обрання
членiв
Ревiзiйної
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
та
обрання
Голови
Ревiзiйної
комiсiї
ПАТ КБкомiсiї
"ПРИВАТБАНК"
з числа обраних
обрання
Голови Ревiзiйної
комiсiї
ПАТ Iванiвну
КБ "ПРИВАТБАНК"
з числа не
обраних
членiв
Ревiзiйної
комiсiї. Басан
Олену
(фiзичною особою
надачленiв
Ревiзiйної
комiсiї.
Басан Олену
Iванiвну
(фiзичною
особою
надано
згоди
на розкриття
паспортних
даних)
обрано
на посаду
членане
Ревiзiйно згоди
наПАТ
розкриття
паспортних даних)
обрано
на посаду
члена
Ревiзiйної
комiсiї
КБ "ПРИВАТБАНК".
Особа
акцiями
емiтента
не володiє,
ної комiсiї
ПАТ КБ капiталi
"ПРИВАТБАНК".
емiтента не володiє,
участi
в статутному
емiтента Особа
не має.акцiями
Змiни у персональному
склаучастi
в статутному
капiталi емiтента
не має.до
Змiни
у персональному
складi
посадових
осiб вiдбулись
у вiдповiдностi
Статуту
та чинного законодi посадових
осiбНепогашена
вiдбулись у вiдповiдностi
до Статутутатапосадовi
чинногозлочини
законодавства
України.
судимiсть за корисливi
давства України.
Непогашена
судимiсть
за корисливi
та посадовi
злочини
вiдсутня.
Посадову
особу призначено
на строк
5 рокiв вiд
дати затвердженвiдсутня.
Посадовузагальними
особу призначено
наакцiонерiв
строк 5 рокiв
затвердження її повноважень
зборами
ПАТвiд
КБдати
"ПРИВАТБАНК",
ня
її повноважень
акцiонерiв
ПАТ КБ посадова
"ПРИВАТБАНК",
призначеними
на загальними
26.08.2016. зборами
Iншi посади,
якi обiймала
особа
призначеними
на 26.08.2016.
посади,
якi обiймала
посадова особа
протягом останнiх
п'яти рокiв: Iншi
головний
бухгалтер
ТОВ "СЄНТОЗА
ЛТД",
протягом
останнiх п'яти
головний бухгалтер
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД",
головний бухгалтер
ТОВ рокiв:
"ВОДНОЛИЖНИЙ
КЛУБ "СЕНТОЗА".
головний бухгалтер ТОВ "ВОДНОЛИЖНИЙ
III. ПідписКЛУБ "СЕНТОЗА".
III. Підпис достовірність інформації, що
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
1. Особа,
зазначена нижче,
підтверджує
інформації,
що
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що вонадостовірність
несе відповідальність
згідно
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
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Акции «Центрэнерго» в понедельник
удержали украинские биржевые индексы в
«зеленой зоне»

Украинские биржевые индексы в понедельник
вновь завершили торги ростом, несмотря на не
4

оптимистичное начало сессии: индекс «Украинской
биржи» (УБ) повысился на 1,03% - до 702,37 пункта, индекс ПФТС – на 0,9%, до 222,82 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 7 млн грн, в
том числе акциями – 6,9 млн грн.
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Торговый оборот на ПФТС составил 448,3 млн грн,
в том числе акциями – 0,26 млн грн.
В «индексной корзине» УБ выросли в цене акции
«Центрэнерго» (+2,54%) и «Мотор Сичи» (+1,61%).
Подешевели акции «Донбассэнерго» (-1,72%),
«Укрнафты» (-1,69%) и Райффайзен Банка Аваль
(-0,48%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» (+4,19%) и «Мотор Сичи» (+1,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine
в понедельник к 16:15 кв. снизился на 0,98% - до
502,67 пункта при объеме торгов 14,1 млн злотых
(93 млн грн).
Среди индексных акций дешевели акции «Кернела» (-1,52%) и «Астарты» (-0,46%).
В росте лидировали бумаги «Агротона» (+13,88%),
KSG Agro (+3,65%) и «Милкиленда» (+3,08%).

Рынок акций Украины
во вторник утром продолжает
умеренно расти

Фондовый рынок Украины во вторник утром сохраняет умеренную восходящую динамику: индекс
«Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв повысился на
0,5% - до 705,89 пункта, индекс ПФТС – на 0,1%, до
223,03 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались
бумаги «Центрэнерго» (+1,67%) и «Донбассэнерго»
(+0,88%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи»
(+0,91%) и «Центрэнерго» (-0,23%).
Аналитик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей
Гончаренко прогнозирует во вторник продолжение
боковой динамики биржевых индексов вокруг уровня 700 пунктов.
«Никаких кардинальных изменений на рынке
пока не происходит: он торгуется в боковике», - сказал эксперт.
Аналитики инвесткомпании «Навигатор-Инвест»
не исключают снижение рынка во второй половине
дня на фоне возможной активизации продаж акций
«Центрэнерго» после нескольких сессий достаточно активного роста.

Украинцы будут получать данные
о банках-контрагентах при платежах
через терминалы – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила приема коммерческими агентами банков платежей через платежные устройства и пункты приема
наличных,
расширив
информирование
потребителей таких услуг.
«С 30 августа 2016 года предусмотрено установление обязанности коммерческих агентов
банков указывать в кассовом документе (квитанция/чек), выдаваемом плательщику по результа-

там осуществления операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода, информацию
о наименовании коммерческого агента и банка,
от имени которого коммерческий агент предоставляет указанные услуги», - указывает НБУ на
своем сайте.
Согласно сообщению регулятора, соответствующие изменения закреплены постановлением НБУ
от 23 августа 2016 года № 376, которое вступает в
силу 30 августа текущего года.
В Нацбанке считают, что такой шаг повысит защищенность пользователей таких услуг.

Сводный индекс доверия в еврозоне
снизился в августе сильнее,
чем ожидалось

Сводный индекс делового и потребительского
доверия к экономике еврозоны в августе
2016 года опустился до 103,5 пункта со 104,5
пункта в июле, свидетельствуют данные Европейской комиссии.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в
среднем прогнозировали снижение индикатора до
104,1 пункта с предварительно объявленных июльских 104,6 пункта.
Индикатор доверия европейских промышленных компаний в текущем месяце опустился до
минус 4,4 пункта - минимального уровня за 18
месяцев - с минус 2,6 пункта в июле, индекс доверия в сфере услуг уменьшился до 10 пунктов
с 11,2%.
Индикатор потребительского доверия в августе
упал до минус 8,5 пункта с минус 7,9 пункта в
июле.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликует новые прогнозы для экономики еврозоны 8 сентября.
Международный валютный фонд (МВФ) в июле
понизил оценку роста экономики еврозоны на
2017 год, отметив риски, связанные с решением
Великобритании о выходе из Евросоюза
(Brexit).

Будущее ЕС под угрозой из-за Brexit вице-канцлер Германии

Будущее Европейского союза окажется под угрозой, если выход Великобритании из Европейского
союза (Brexit) будет проведен ненадлежащим образом, заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль.
Он предупредил, что ЕС можно будет «слить в
канализацию», если по примеру Великобритании
начнут действовать и другие страны, сообщает
BBC.
Кроме того, угрозу для ЕС представляет ситуация, при которой Великобритания после выхода из
5

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№165, 31 серпня 2016 р.

новини
союза сможет продолжать пользоваться выгодами
от ЕС, но при этом не будет нести никакой ответственности.
По словам З.Габриэля, Brexit - это, скорее, не
экономическая проблема для ЕС, а политическая и
психологическая. Если выход страны из союза будет организован плохо, то у Европы появятся серьезные проблемы, полагает он.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
на прошлой неделе обсуждала с министрами планы по выходу страны из ЕС. Однако СМИ сообщают, что министры расходятся во мнении о том, следует ли Великобритании отказываться от единого
европейского рынка.
После референдума 23 июля, на котором большинство британцев проголосовало за выход страны из ЕС, многие европейские политики призывали
Великобританию как можно быстрее покинуть ЕС.
Пока у британского правительства нет проработанного плана по осуществлению Brexit, оно только начинает заниматься его разработкой.
Т.Мэй считает, что выход страны из ЕС должен
быть упорядоченным и взвешенным процессом.
В конце июля она заявила на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, что переговоры о выходе страны из ЕС не начнутся раньше
2017 года.

Великобритания привлекла иностранные
инвестиции в рекордное число проектов в
прошлом фингоду

Великобритания привлекла иностранные инвестиции в рекордное число проектов в прошлом отчетном году, завершившемся 30 апреля 2016 года,
следует из доклада министерства международной
торговли.
В общей сложности в 2015-2016 фингоду Британия привлекла зарубежные инвестиции под 2213
проектов, что на 11% превысило показатель предыдущего года.
Таким образом, непосредственно перед референдумом о членстве в ЕС Британия была самой
популярной среди инвесторов страной Евросоюза,
передает BBC.
Еще одним рекордом стало число государств,
инвестировавших в Великобританию: в прошлом
фингоду их было 79.
«Эти впечатляющие результаты говорят нам, что
Британия остается отличным местом для ведения
бизнеса», - прокомментировал статистику глава
департамента Лиам Фокс.
Как говорится в докладе, инвестиции способствовали появлению 116 тыс. новых рабочих мест. Лидером по инвестициям в британский рынок остаются США (570 проектов), на втором месте Китай (156
проектов) и Индия (140).
6

Число проектов, профинансированных из Латинской Америки, подскочило на 240%, из Восточной
Европы - на 131%.
Впрочем, в департаменте обращают внимание
на то, что эта статистика касается периода, когда Великобритания еще не проголосовала за
выход из ЕС (Brexit). По итогам текущего года
ситуация может сильно измениться, отмечают
эксперты.

Волатильность нефтяного рынка
усилилась, Brent подорожала до $49,37 за
баррель

Цены на нефть в ходе торгов во вторник отличаются повышенной волатильностью: слабый рост
сменяется столь же невыразительным снижением.
Инвесторы ждут новых сигналов о возможности достижения странами-производителями соглашения
о замораживании добычи.
Накануне нефть подешевела более чем на 1%,
поскольку доллар США достиг 2-недельного максимума, что делало нефть для стран, использующих
другие валюты, дороже.
Котировки октябрьских фьючерсов на марку Brent
на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 МСК выросли на 0,2% - до $49,38 за баррель. Ранее в ходе
торгов цена опускалась до $49,23 за баррель.
Контракты на марку WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX)
к этому времени подорожали на 0,3% - до $47,14 за
баррель. В течение сессии фьючерс падал до
$46,94 за баррель.
Укреплению американской валюты сейчас способствуют ожидания скорого повышения процентной ставки Федерального резерва. В эту пятницу
инвесторы ждут публикации данных с рынка труда
США, на которые будет ориентироваться при принятии решения американский ЦБ.
Кроме того, участники рынка, сомневаясь в возможности реальных совместных действий ОПЕК,
внимательно следят за комментариями представителей стран-производителей.
Ожидается, что еженедельная статистика вновь
покажет на этой неделе рост запасов нефти в
США, что будет означать сохранение уровня резервов на рекордных отметках. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США, вероятно, увеличились на 1,5 млн баррелей на прошлой
неделе после роста на 2,5 млн баррелей неделей
ранее.

Объем сделок M&A в нефтегазовой
отрасли в июле был максимальным в
2016г - Wood Mackenzie

Нефтегазовые компании мира в июле объявили
о сделках по слияниям и поглощениям (M&A) на
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сумму свыше $11 млрд на фоне восстановления
нефтяных цен, вдохнувших надежду на стабилизацию рынка, сообщает консалтинговая фирма Wood
Mackenzie Ltd.
Это максимальный месячный показатель в текущем году, отмечает The Globe and Mail.
В результате суммарный объем объявленных
сделок в мае-июле достиг $32 млрд, что втрое превысило показатель за предыдущие три месяца.
Активность M&A в нефтегазовой сфере продолжится на фоне стабилизации нефтяных котировок,
прогнозирует Wood Mackenzie.
«Крайне высокая волатильность цен на нефть
в первом квартале стала причиной большой неопределенности. Активность M&A выросла благодаря возвращению уверенности, и компании
начали смотреть вперед в поисках факторов будущего роста вместо того, чтобы сосредотачиваться полностью на текущем выживании», - заявил главный аналитик по M&A компании Грейг
Айткен.
В число крупных сделок прошлого месяца
вошли покупка Exxon Mobil Corp. производителя
природного газа InterOil Corp. за $3,6 млрд, а
также приобретение норвежской Statoil ASA нефтяных блоков у бразильской Petroleo Brasileiro
SA за $2,5 млрд.

Доллар слабо дорожает к евро и иене в
ожидании выступления Фишера, данных
по рынку труда

Доллар США слабо укрепляется относительно
евро и иены во вторник, трейдеры ждут новых сигналов, чтобы определиться с дальнейшим направлением курса американской нацвалюты, пишет
MarketWatch.
Внимание рынка направлено на выступление
зампредседателя Федеральной резервной системы
(ФРС) Стэнли Фишера, который в своих комментариях на прошлой неделе продемонстрировал
«ястребиный» настрой. Инвесторы рассчитывают,
что заявления С.Фишера позволят им составить
более четкое представление о том, готов ли американский ЦБ поднять ставку на сентябрьском заседании.

С.Фишер выступит во вторник на Bloomberg TV.
На этой неделе будут опубликованы данные о
безработице в США за август, которые эксперты
считают ключевым отчетом для принятия американским Центробанком решения по ставке на заседании в сентябре.
В целом, экономисты все же не ожидают повышения ставки Федрезервом на сентябрьском заседании.
«Возможность подъема ставки в сентябре не закладывается в курсы валют, - отмечает аналитик
Tokyo Forex & Ueda Harlow Юзо Сакаи. - Очевидно,
что доллар США потеряет импульс к росту, если августовские данные о безработице в США будут разочаровывающими. Это основная причина, ограничивающая укрепление американской валюты в
настоящее время».
Эксперты Nordea, однако, считают, что валютный
рынок уже заложил в курсы сентябрьское повышение ставки Федрезервом.
Они ожидают роста стоимости евро к доллару
США и рекомендуют трейдерам фиксировать прибыли, закрывая «длинные» позиции в американской валюте.
«Разочаровывающие
данные
по
рынку
труда США или падение американского фондового рынка могут ослабить ожидания подъема
ставки Федрезервом на сентябрьском заседании», - отмечает аналитик Nordea Аурелия Аугулайте.
Министерство труда США опубликует отчет по
рынку труда за текущий месяц в пятницу, 2 сентября.
Курс евро к доллару США в ходе торгов во вторник опустился до $1,1168 по сравнению с $1,1189
на закрытие предыдущей сессии.
Пара доллар/иена по данным на 9:02 МСК торгуется на уровне 102,17 иены против 101,92 иены накануне. Стоимость евро к иене увеличилась до
114,11 иены по сравнению с 114,04 иены на закрытие предыдущей сессии.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы
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